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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αποστολέλλης Νικόλαος    Βρεττάκος Θεόδωρος 

Βασιλάτου Ιωάννα     Δανέζης Κωνσταντίνος 

Δανιήλ Πέτρος     Δρομπόνης Βασίλειος 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Κανακάκης Βασίλειος 

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος   Λιόση Αντιγόνη 

Ματθιουδάκης Θεόδωρος    Μήλιος Τρύφων 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μπαλκάμος Γεώργιος 

Μπελέκας Ανδρέας     Νάστου Δήμητρα 

Νικολακάκης Ελευθέριος    Παπαθανασίου Γεώργιος 

Σιγάλας Γεώργιος     Σωτηρίου Γεώργιος 

Τριποδάκης Κωνσταντίνος    Ψαρράς Μιχαήλ 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ 

Αρβανιτάκης Παντελής    Γκλεζάκος Ανδρέας 

Εξαρχος Ηλίας     Καζάκος Λάμπρος 

Καραμανιώλη Ευαγγελία    Καστάνης Ιωάννης 

Κατεβαίνης Χρήστος     Κορφιάτης Δημήτριος 

Κουζούλογλου Αλέξανδρος    Λειβάδης Σπύρος 

Λυγερός Γεώργιος     Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Μερτζάνη Κυριακή 

Μουστάκας Δημήτριος    Μόφορης Γρηγόριος 

Μπεθάνης Νικόλαος     Μπισταράκης Σπυρίδων 

Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά   Οικονόμου Ιερόθεος 

Παπαδάκης Μιχαήλ     Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Παπαηλίας Χρήστος     Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος 

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής   Πούλος Ζαχαρίας 

Ρούσση Ευαγγελία     Σαμανίδου Γκαλίνα 

Σκούφος Θεόφιλος     Σοφός Κωνσταντίνος 

Σπανού Μαρία     Τσιριγώτης Πέτρος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Φαράσαλης Γεώργιος 

Χρυσικόπουλος Γεώργιος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά σε όλους.  

 Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μετά την τελευταία συνεδρίαση που έγινε 

στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων στην Αρτα, βάλαμε 

κάποιες θέσεις και αλλάξαμε λιγάκι τη ροή για το πώς βλέπει σήμερα η 

επιχειρηματικότητα την κοινωνία. Τονίσαμε τι σημαίνει ναυπηγοεπισκευή, γιατί 

ως Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, δυστυχώς, το παράπονό μας ήταν ότι 

ασχοληθήκαμε με το ΓΕΜΗ, ένα θέμα που είναι πολύ ουσιαστικό και σοβαρό για 

τα Επιμελητήρια, αλλά είναι σε επίπεδο διευθυντών και υπηρεσιακών 

παραγόντων. Ακόμα και ο διευθυντής το πώς λειτουργεί το ΓΕΜΗ είναι 

αδύνατον να ξέρει, εκτός από τον αρμόδιο τμηματάρχη. Δυστυχώς, όμως, 

αναλώθηκε η Γενική Συνέλευση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στα προβλήματα 

του ΓΕΜΗ, ενώ καθαρά θα μπορούσε να λυθεί με μια συνάντηση των 

υπευθύνων τμηματαρχών και να δοθούν λύσεις και εξηγήσεις. 

 Εμείς θέσαμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα, τι σημαίνει 

ναυπηγοεπισκευή, πόσο δουλεύει η βιοτεχνία και η βιομηχανία γύρω από αυτό 

το κομμάτι, πώς πρέπει η ΚΕΕΕ να το δει πλέον σοβαρά αυτό, γιατί χιλιάδες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν γύρω από αυτό τον κλάδο. Ταυτόχρονα, 

τονίσαμε και για τον κλάδο της οικοδομής, τα προβλήματα που έχει, γιατί εμάς 

είναι τα περισσότερα μέλη μας σ' αυτό το κομμάτι, το πώς μπορεί να 

αντιμετωπιστούν, δώσαμε κάποιες προτάσεις. Ταυτόχρονα, με τον Αντιπρόεδρο 

με τον κ. Κωνσταντόπουλο, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕΕ ότι 

είμαστε το μοναδικό Επιμελητήριο που στέλνουμε τόσες επιστολές, κάνουμε 

τόση δουλειά και τόσο τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα προβλήματα. Αυτό το 

αντιμετωπίζουμε σε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδος, μας βλέπουν πραγματικά 

παρα πολύ σοβαρά.  

 Πιστεύω ότι όλοι μας εδώ είναι μία στιγμή της Ιστορίας που ως Διοικητικό 

Συμβούλιο πρέπει να καταλάβουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είμαστε 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, όλοι φωνάζουν ότι η χώρα πρέπει να ξεκινήσει πάλι 
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από την αρχή η παραγωγή. Είμαστε το αρμόδιο Επιμελητήριο, είμαστε το μόνο 

Επιμελητήριο που μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε και θέσεις και προτάσεις και 

ταυτόχρονα να βοηθήσουμε να ξαναπάρει μπροστά αυτή εδώ η χώρα.  

 Σήμερα έχουμε διάφορα θέματα, έχουμε πολλά θέματα που αφορά 

πιστοποίηση ατόμων, πιστοποίηση προϊόντων, πιστοποίηση υπηρεσιών. Το 

Επιμελητήριο πρέπει να έχει πλέον καθαρά ένα ρόλο που να δίνει, το χαρτί που 

θα δίνουμε από 'δω, το πιστοποιητικό που θα δίνουμε από 'δω να έχει τεράστια 

αξία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα 

των Ελλήνων βιοτεχνών πρέπει να φεύγουν μέσα από το Επιμελητήριο το χαρτί 

που θα παίρνουν από 'δω να είναι πιστοποιημένο, να είναι προϊόντα με 

ονοματεπώνυμο, αλλά πάνω θα είναι η σφραγίδα, θα είναι αυτό το καραβάκι του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

 Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, το προσωπικό κάνει μια 

τεράστια προσπάθεια το Επιμελητήριο το Βιοτεχνικό να βγει μπροστά. Μες στον 

Πειραιά, εδώ που είναι ο χώρος μας ακουγόμαστε πάρα πάρα πολύ καλά, έχουμε 

θέσεις, έχουμε προτάσεις, βγάζουμε τα δελτία τύπου, όλα τα δελτία τύπου 

συνοδεύονται με έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, τρέχουν 

πολλοί πίσω από μας να προλάβουν να μας αντιγράφουν. Αυτό είναι ευχάριστο 

και μακάρι κι εμείς να αντιγράψουμε κάποιους αν κάνουν κάτι καλό και θετικό. 

Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό ως Διοικητικό 

Συμβούλιο πρέπει να είμαστε περήφανοι και αυτό εδώ το  Επιμελητήριο σας 

ειπα και πάλι, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο σ' αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ 

σοβαρός ο ρόλος του. Είναι ένας ρόλος, γι' αυτό κάναμε και τις επιτροπές εδώ 

με τον διευθυντή μας και τη Διοικητική Επιτροπή, να συμμετέχετε όλοι στις 

επιτροπές, να έχετε θέσεις, να έχετε προτάσεις για να προχωρήσουμε όσο 

καλύτερα γίνεται για να είμαστε μπροστά, γιατί η ιστορία λέει ότι η χώρα αυτή 

θα ξεκολλήσει, αυτή η χώρα θα ξεκολλήσει μόνο με την παραγωγή. Αυτό 

πολεμήθηκε τόσα χρόνια ανελέητα, σήμερα ήρθε η ώρα να ξαναβγεί πάλι 
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μπροστά. Ανθρωποι που παράγουν να μην είναι πλέον, να μην τους δείχνουν με 

το δάχτυλο αρνητικά, να τους δείχνουν θετικότατα και να τους αντιγράφουν τα 

νέα παιδιά. 

 Με τη ΔΕΗ κάναμε τεράστια παρέμβαση. Τα αποτελέσματα απ' ό,τι 

φαίνεται, ετοιμάζουν ήδη νομοσχέδιο, κατατίθεται στη Βουλή να αλλάξει αυτός 

ο συσχετισμός γιατί αυτή τη διαφορά που πληρώναμε από τα φωτοβολταϊκά 

την πληρώναμε εμείς οι μικρομεσαίοι, αυτό πάνε να το αλλάξουν πλέον και να 

ελαφρυνθεί το δικό μας τιμολόγιο, γιατί πραγματικά εδώ σας το είχαμε πει και 

την περασμένη φορά μετά από παρέμβαση του κ. Παπαμανώλη που πήγαμε στη 

ΡΑΕ, πήγαμε και στο αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ, κατάλαβαν το πρόβλημα. Εμείς το 

σηκώσαμε ψηλά, το μεταφέραμε και στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 

Ενωσης Επιμελητηρίων, ήδη ετοιμάζεται νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, κ. 

Παπαμανώλη, και προσπαθούν να το βελτιώσουν. Αυτό το υποσχέθηκε και η 

ΡΑΕ τότε με μας. Υποσχέθηκε ότι θα το δει, κατάλαβε το πρόβλημα, της το 

τονίσαμε το πρόβλημα, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτή τη διαφορά να την 

πληρώνουν μόνον 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 Να ξεκινήσουμε τα θέματα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω για την 

παρουσία του τον κ. Κυριακίδη. Ο κ. Κυριακίδης, αν δεν τον γνωρίζετε κιόλας, οι 

πιο πολλοί μπορεί να τον ξέρετε, ήταν Περιφερειάρχης Αττικής πάρα πολλά 

χρόνια, γνωρίζει τα θέματα τα αναπτυξιακά κι όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος τον 

οποίο τον βάλαμε σε μία επιτροπή, την επιτροπή «Επιστημονικής τεκμηρίωσης» 

των προτάσεών μας, μας βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Κυριακίδη. 

Η εμπειρία σας είναι απεριόριστη, δεν το συζητάμε, σας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. Θα είναι ένας συνεργάτης ο οποίος θα μπορεί τις θέσεις μας και τις 

παρεμβάσεις και τις τεκμηριώσεις που θα έχουμε προς τα Υπουργεία να 

συντάσσουμε και να μας βοηθήσει στην σύνταξη των επιστολών και της 

διαδικασίας Νομοθετικών παρεμβάσεων. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα την κα Δημητροπούλου, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γεια σας. Εχετε πάρει όλοι τον απολογισμό του 2012. 

Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, αυτό που ξέρω να σας πω είναι 

ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με πέρσι. Μπορεί να είχαμε μια 

μείωση στα έσοδα, είχαμε όμως και πάρα πολύ μεγάλη μείωση στα έξοδα. Πέρσι 

ήμαστε στις 4.000 συν και φέτος έχουμε 110.000 παραπάνω τα έσοδά μας από 

τα έξοδά μας. Αυτό. Τώρα, αν θέλετε σε κάποιο κωδικό να με ρωτήσετε κάτι 

άλλο, μπορώ να σας πω. Εχουμε πάντως πάει πάρα πάρα πολύ καλύτερα από 

πέρσι. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Στον 2499.στ είναι; Τώρα, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς, γιατί το 2012 

ήταν η άλλη συνάδελφος. Δεν θυμάμαι αν πήρε η δικιά σας Ομοσπονδία κάποια 

χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν πήραμε, γι' αυτό. 
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ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό μπορώ να το δω, από τον φάκελο να δω ακριβώς 

ποιες Ομοσπονδίες είχαν πληρωθεί πέρσι που ήταν η συνάδελφος. Μπορώ και 

σε λίγο δηλαδή, στον 2499.στ. Θα το σημειώσουμε να του το πούμε του 

Γιώργου. Ενα είναι αυτό εδώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και παρακάτω πάλι που λέμε Ενίσχυση Ενώσεων και Σωματείων. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αυτά τα δύο. Και πέρσι είχαν πάρει κάπου στις 

40.000 οι Ομοσπονδίες, το 2011.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, το 2499.α δεν πήραν, μηδέν. Πραγματοποιηθέντα 

μηδέν.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, το άλλο ήταν η ΓΣΕΒΕΕ που είπε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρα, αυτά τα χρήματα τα χρωστάτε τώρα;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Οχι, αυτά τα είπαμε, τα λύσαμε την προηγούμενη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν λύσαμε τίποτα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν λύσαμε; Σε ό,τι αφορά την διαδικασία έχουμε ξεκινήσει ήδη, το 

ξέρετε, και θα πάρετε το επόμενο διάστημα και τις επόμενες επιχορηγήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για ποιο έτος;  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για το '13. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εμείς, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι για τον προηγούμενο 

χρόνο. Είμαστε '13, για το '12. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα. Αυτό σας είπε 

και ο Πρόεδρος την προηγούμενη φορά.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποιο έτος θα πάρουν, είπε ο Γιώργος. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Για το '12. Πάντως, δεν έγιναν δαπάνες σε άλλες Ομοσπονδίες, έτσι; 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο στη ΓΣΕΒΕΕ. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ. Κανακάκης. 
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ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Συντήρηση και επισκευή ειδικού εξοπλισμού γραφομηχανών 

16.000. Με 16.000 αγοράζεις....  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο 0889 πρέπει να είναι αυτός. Εδώ είναι όλα τα έξοδα 

που κάνουμε όσον αφορά και υπολογιστές, τα πάντα, που πληρώνουμε. Ποιος 

άλλος είναι; Εγώ αυτόν ξέρω, τον 889 που κόβουμε. Ολα τα έξοδα δηλαδή εκεί 

τα ... στον 889.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Και πιο κάτω, για εκτυπωτές κ.λπ..  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θέλετε να μου πείτε συγκεκριμένα; Πέστε μου λίγο τον κωδικό. 

0889 και ποιον άλλον λέτε;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Τίποτα, εγώ γι' αυτό είπα, για τις 16.000 του 0889.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: 13.000 είναι.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: 13.000 είναι, 16.000 είναι ο προϋπολογισμός. Είναι 13.111 

πραγματοποιήθηκαν, αφορούν όμως, το βλέπετε τώρα, αν δείτε όλο τον 

απολογισμό βλέπετε ότι είναι πολύ λίγα τα έξοδα τα οποία έχουμε κάνει, τα 

οποία έχει κάνει η Διοίκηση, δεν έχει σημασία. Και όλη η συντήρηση του 

εξοπλισμού που έχουμε στο Επιμελητήριο μπαίνει σ' αυτό τον κωδικό.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Καθώς επίσης και εκεί που αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι οι 

προηγούμενοι, έχουμε στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 32.000.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στο 2492;  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Σε σωματεία 11.500, σε ΓΣΕΒΕΕ 45.000, αυτά μας κάνουν 

100.000.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο 2492, αυτόν που λέτε για άλλα νομικά πρόσωπα, είναι 

αυτά που πληρώνουμε για το ΓΕΜΗ στην Κεντρική Ενωση.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είναι 100.000. Είναι ένα νούμερο σημαντικό. 
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ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά τα εισπράττουμε γι' αυτό το λόγο. Ο 2492 είναι, 

Μιχάλη.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ο 2492 αφορά όμως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, την Κεντρική Ενωση.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πέστε μου τι ακριβώς θέλετε να πείτε.  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιες Ομοσπονδίες πήραν τα 12,5 χιλιάρικα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν είναι 12,5. Αυτό είπα προηγούμενα. 12,5 είναι ο 

προϋπολογισμός. Οι Ομοσπονδίες δίπλα, θα δείτε ένα άλλο νούμερο δίπλα απ' 

αυτό που λέτε από το 12,5, δίπλα λέει μηδέν. 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η δεύτερη στήλη είναι ο απολογισμός, κ. Κανακάκη. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δίπλα είναι μηδέν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προϋπολογισμός η πρώτη στήλη.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ηταν ο προϋπολογισμός όπως ψηφίστηκε και ο απολογισμός είναι η 

2η στήλη όπως υλοποιήθηκε. Αυτό που είπατε περί 100.000, δεν ξέρω πόσο 

είναι ακριβώς αλλά είναι κάτι λιγότερο, δεν έχει σημασία, έχετε δίκιο αλλά αυτό 

το ποσό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Δεν είναι γιατί το κάναμε εμείς. Είναι το 

3% από το 4% που πηγαίνει στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και το 3% 

που πηγαίνει στη ΓΣΕΒΕΕ και το οποίο επιμερίζεται στις Ομοσπονδίες, εντάξει; 

Είναι υποχρεωτικά από τη νομοθεσία.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Πρεπει λοιπόν να κοιτάξουμε να κατανέμονται στις 

Ομοσπονδίες.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό είναι το άλλο το κομμάτι, σωστά. Ηδη έχουμε ζητήσει, από τη 

ΓΣΕΒΕΕ να μας στείλει όπως έκανε και η ΕΣΕΕ ποιες Ομοσπονδίες και ποια 

Σωματεία επιχορηγούνται και είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Σιγάλα, και 

περιμένουμε την απάντησή τους για να προχωρήσουμε στην άλλη διαδικασία, 
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τη διευθέτηση δηλαδή της οικονομικής συνδρομής προς τις ομοσπονδίες, 

εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται; Ομόφωνα. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Προκήρυξη για συνεργασία με διεθνή φορέα πιστοποίησης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε όλοι στα χέρια σας ένα σχέδιο συνεργασίας με έναν φορέα 

πιστοποίησης, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, που το Επιμελητήριο 

προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε, να γίνει ένα Επιμελητήριο πλέον που να 

παρέχει υπηρεσίες προς τα μέλη του, σοβαρές υπηρεσίες, να πιστοποιούμε 

προϊόντα, να πιστοποιούμε επαγγέλματα, να γίνει ένα Επιμελητήριο πραγματικά 

ισχυρό. Να δίνει ένα χαρτί, το οποίο αυτό το χαρτί θα είναι μία ταυτότητα και 

για τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες, για όλη τη γη. Θα δείτε μέσα, το έχουμε 

δουλέψει πάρα πολύ με τους συνεργάτες μας και έχουμε βάλει μία, έχουμε 

βάλει τέτοιες θέσεις που κοιτάμε όταν θα κανουμε μια συνεργασία το 

Επιμελητήριο να μην επιβαρυνθεί ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ μάλλον και 

ταυτόχρονα να έχει κέρδη, να έχει οφέλη απ' αυτό, ταυτόχρονα όμως να έχουν 

οφέλη και τα μέλη μας. Να έχουν μία, τα μέλη μας να μπαίνουν μέσα στην 

παγκόσμια αγορά πιστοποιημένοι, αυτό που έλειπε στη χώρα, να μην πηγαίνουν 

τα προϊόντα μας χύμα, αυτό που φωνάζουμε να είναι τυποποιημένα, να έχουν 

τις προδιαγραφές, να εχουν τα πιστοποιητικά τους για να μπορούμε ισάξια να 

μπούμε στην παγκόσμια αγορά. 

 Εδώ θα ήθελα να ξεκινήσει και ο διευθυντής να κάνει μια εισήγηση για το 

θέμα, μαζί με τους συνεργάτες του Επιμελητηρίου μας. Να ξεκινήσει ο κ. 

Χαλόφτης; κ. Χαλόφτη. Αυτά συζητήθηκαν στην επιτροπή που έχουμε 

καταρτίσει με τους συμβούλους μας συνεργάτες μας, την Επιτροπή 

Πιστοποιήσεων, συμφωνήσαμε.  

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Γεια σας και χρόνια πολλά. Δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και 

όσοι θυμούνται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη να διακόψω. Και την Παρασκευή κλείσαμε και 

ραντεβού, για να καταλάβετε όταν φέραμε πέρσι εδώ τον ΕΕΣΥΔ, ο εθνικός 

φορέας διαπιστεύσεων δεν είχε πάει σε κανένα Επιμελητήριο ποτέ. Τον φέραμε 

εδώ στο Επιμελητήριο το δικό μας. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν τι δουλειά έχει ο 
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ΕΕΣΥΔ εδώ. Γι' αυτήν ακριβώς τη δραστηριότητα, γι' αυτό που μπορούμε να 

κάνουμε ο ΕΕΣΥΔ είναι ο αρμόδιος φορέας, είναι ο πιστοποιημένος φορέας του 

ελληνικού Δημοσίου για να δίνει αυτές τις πιστοποιήσεις και να δίνει αυτά τα 

έγγραφα. Την Παρασκευή ήδη έχουμε συνάντηση μαζί τους μία επιτροπή να 

μιλήσουμε για να μας βοηθήσουν και να πάρουμε το 17024 που είναι το ISO το 

οποίο έχει, το Επιμελητήριό μας δηλαδή να έχει ένα ISO το οποίο αυτή τη 

στιγμή ο μόνος φορέας που το έχει στην Ελλάδα είναι ο ίδιος ο ΕΕΣΥΔ. Να 

έχουμε ένα πιστοποιητικό όπως έχει ο Εθνικός φορέας Διαπιστεύσεων.  

 Γιώργο, συγγνώμη που σε διέκοψα. 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Αν θυμάστε, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος προ σχεδόν ενός 

έτους είχε έρθει εδώ το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης που ελέγχει, αξιολογεί και διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης, σε 

εισαγωγικά τους "αδειοδοτεί" για να έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν, να 

ελέγχουν και να πιστοποιούν. Στη φάση αυτή την αδειοδότηση θέλουμε να την 

κερδίσουμε εμείς όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή ένας επαγγελματίας 

ο οποίος είναι ψυκτικός, είναι υδραυλικός, είναι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων θα 

πιστοποιείται το επάγγελμά του και θα επικαιροποιείται η γνώση του σε τακτά 

χρονικά διαστήματα μέσα από μία αδιάβλητη διαδικασία. Αυτή ισχύει στην 

Ευρώπη εδώ τουλάχιστον 15 χρόνια, αυτή θέλουμε να υιοθετήσουμε κι εμείς. 

Τα πράγματα τείνουν προς τα εκεί.  

 Σ' αυτό το διερευνητικό πλαίσιο που κινούμαστε εδώ και σχεδόν 8 μήνες, 

έχουμε βάλει βήμα προς βήμα κάθε λιθάρι για να πάμε στην πιστοποίηση την 

17024. Τι σημαίνει αυτό για το Επιμελητήριο. Σημαίνει ότι θα έχει ένα ακέραιο 

μητρώο μελών ανά κατηγορία επαγγελματιών και επιπλέον θα μπορεί, θα το 

επεκτείνουμε εμείς να πιστοποιεί προϊόντα, να βοηθά τους επιχειρηματίες τους 

βιοτέχνες να μπορούν να έχουν το δικό τους τεχνικό φάκελο για τα προϊόντα 

τους, να τους βοηθούμε για να  κατοχυρώσουν μια πνευματική ιδιοκτησία. 
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 Σήμερα το πρωί βρισκόμουν ήδη στον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας για κατοχύρωση ενός συναδέλφου μέλους του Οργανισμού ο οποίος 

είχε μια πνευματική ιδέα. Τον πήγαμε χέρι χέρι εκεί στον Οργανισμό, του 

δώσανε όλα τα στοιχεία για να συντάξουμε και να κατοχυρώσει την πνευματική 

του ιδιοκτησία σε παγκόσμιο επίπεδο ήθελε σ' αυτό το πράγμα.  

 Ισχυροποιεί, πιστεύω ότι ισχυροποιεί όλη αυτή η σχέση και διαφοροποιεί 

το Επιμελητήριο, θα το βγάλει ένα βήμα μπροστά από τους άλλους φορείς, καλό 

είναι όμως να είναι αρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια οι εκπρόσωποι των 

κλαδικών φορέων, οι οποίοι θα ανήκουν και στις επιτροπές που θα κάνουν τα 

σχήματα αξιολόγησης αλλά και το πεδίο εκπαίδευσης το οποίο θα εκπονείται 

κάθε φορά. Δεν θα είμαστε δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, θα ειναι μια 

επιτροπή η οποία θα εκπονεί κατά περιόδους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

με αυτό το πρόγραμμα θα πιστοποιείται ο επαγγελματίας, θα έχει το μητρώο 

του, την ταυτότητά του και με αυτό θα βγαίνει έξω στην αγορά και θα δηλώνει 

επίσημα το τι είναι. Μέχρι τώρα όπως γνωρίζετε ο καθένας μπορεί να δηλώσει 

ό,τι θέλει, όπως θέλει, απ' όπου και όπως έχει μάθει και ό,τι αυτό σημαίνει. 

Μπορεί εγώ να έκατσα σε ένα πολύ καλό τεχνίτη δίπλα και να έμαθα 

υδραυλικός, αλλά μπορεί να έκατσα δίπλα σε κάποιον κακό τεχνίτη και έμαθα 

κακός να είμαι υδραυλικός. Παρ' όλα αυτά, είμαι ανταγωνιστικός έναντι των 

άλλων. Και σας τονίζω ότι όλα αυτά είναι καθαρα μία ευρωπαϊκή τάση που 

έρχεται δυστυχώς στη χώρα μας βίαια. Εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε αυτά 

τα βήματα.  

 Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η πιστοποίηση για επαγγέλματα θα έχουν ισχύ ή θα είναι...; 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Η πιστοποίηση δεν θα είναι εφ' όρου ζωής. Θα επικαιροποιείται 

από τριετία ως και πενταετία, ανάλογα τα επαγγέλματα και τα περιγράμματα. 
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Υπάρχει διεθνής αξιολόγηση και θα έχουν αναγνώριση, αυτό το μητρώο, αυτή η 

κάρτα, αυτή η πιστοποίηση παντού. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν μιλάγαμε για κάποια άλλη χώρα 

εκτός της Ελλάδος, ας πούμε αν λέγαμε στην Αγγλία ή στη Γερμανία αυτό 

εφαρμόζεται κατά κόρον. Δηλαδή, για να μπορέσεις να ασκήσεις το επάγγελμα, 

να ανοίξεις ένα μαγαζί πρέπει να περάσεις αυτή τη διαδικασία.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πω λίγο δυο κουβέντες μήπως σας καλύψω και μετά πάλι.... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΛΟΦΤΗΣ: Κρατικός είπατε; Ο μόνος κρατικός φορέας ο οποίος εκπονεί 

περιγράμματα, τα οποία έχουν φτιαχτεί το 1998 μέχρι το 2002, είναι το παλιό 

ΕΚΕΠΙΣ, νυν ΕΟΠΕ. Καμία σχέση όμως αυτό, εκπονεί μόνον περιγράμματα 

εκπαίδευσης. Δεν πιστοποιεί εκπαίδευση. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Εμείς αυτό πάμε να κάνουμε, να πάρουμε αυτό που σας είπε πριν ο 

Πρόεδρος το ISO 17024, που είναι πιστοποίηση φυσικών προσώπων. Αυτή τη 

στιγμή αυτό το σύστημα, το 17024, δεν έχει κανένα Επιμελητήριο, κανένας 

σύλλογος. Αυτή τη στιγμή μόνο το ΕΕΣΥΔ το έχει. Ευχαριστώ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, να πω κι εγώ δυο κουβέντες, να συμπληρώσω. Για την  

πιστοποίηση των προϊόντων. Γνωρίζετε όλοι ότι και τα Επιμελητήρια όπως και 

όλη η κοινωνία βρίσκονται σε έντονες ανακατατάξεις. Αρα, εμείς πρέπει να 

βρούμε τρόπο να παρέχουμε υπηρεσίες στα μέλη μας πολύ πιο διαφορετικές 

από αυτές τις οποίες παρείχαμε μέχρι τώρα. Διαφορετικές και ως προς το 

περιεχόμενο αλλά και ως προς τον τύπο και την ουσία. Μία από αυτές τις 

υπηρεσίες είναι η πιστοποίηση, η παροχή στα μέλη μας ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών πιστοποίησης.  

 Τι σημαίνει αυτό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης. Το ένα 

αναφέρεται στην πιστοποίηση της δραστηριότητας των επαγγελμάτων. 
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Προσέξτε, να το διευκρινίσουμε. Δεν μιλάμε για την άδεια άσκησης 

επιτηδεύματος για τον ηλεκτρολόγο, τον μηχανικό με τον τρόπο που την 

παίρνει τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε αφού 

έχει πάρει κάποιος την άδεια και θέλει να δουλέψει σε ένα έργο το οποίο ζητάει 

εξειδικευμένα στελέχη, να έχει αυτό το χαρτί, αυτό το πιστοποιητικό και με 

αυτό το χαρτί να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Γιατί όπως γνωρίζετε, όλα τα 

μεγάλα έργα που προκηρύσσονται τώρα βάζουν κανόνες πιστοποίησης και των 

ατόμων που θα δουλέψουν εκεί. 

 Σχετικά με την άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος σας ενημερώνω ότι ήδη 

το Επιμελητήριό μας με παρέμβαση του κ. Κυριακίδη κατέθεσε υπόμνημα στην 

κυβέρνηση τώρα με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται τώρα στη Βουλή, για να 

μπορέσει να έρθει και αυτή η αρμοδιότητα στα Επιμελητήρια. Αλλά αυτό θα το 

παλέψουμε το επόμενο διάστημα με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων ή και 

με τα άλλα Επιμελητήρια και με μπροστάρη το δικό μας Επιμελητήριο να  

καταφέρουμε να περάσει και αυτή η αρμοδιότητα. Ομως, εκείνο που εμείς τώρα 

επιδιώκουμε είναι να πάρουμε την διαπίστευση ούτως ώστε να πιστοποιούμε 

κατά ISO 17024 και άρα να πιστοποιούμε τα επαγγέλματα. Ομως αυτό είναι 

επαρκές για μας; Ενας εκτός από το επάγγελμα θέλει να πιστοποιήσει και τα 

προϊόντα του. Ο κ. Κωνσταντόπουλος παράγει βίδες και θελει να κάνει εξαγωγή 

βίδες προς το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή μπορεί με τον τρόπο, δεν το ξέρω, ως 

παράδειγμα το αναφέρω, μπορεί με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα να μην 

μπορεί να κανει την εξαγωγή αυτή ή μπορεί αυτό το υλικό να μην μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στα έργα τα οποία αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν στην 

Ελλάδα. Πώς θα το πετύχει αυτό; Με το να πιστοποιηθεί το προϊόν του ότι 

όντως κάνει γι' αυτές τις διαδικασίες. Πώς θα γίνει αυτό; Εμείς σαν Επιμελητήριο 

δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, 

δεν έχουμε εργαστήρια.  
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 Τι πρέπει να κάνουμε όμως; Πρέπει να βοηθηθούμε, να βοηθήσουμε 

μάλλον τα μέλη μας σε συνεργασία με κάποιον φορέα διεθνή για να 

μπορέσουμε να το πετύχουμε. 

 Τρίτον. Εκτός από την πιστοποίηση των προϊόντων να πάμε και στην 

χρήση του φακέλου για το CE. Ξέρετε όλοι γιατί οι περισσότεροι από εσάς έχετε 

τέτοια προϊόντα ότι πολλές φορές,  αντιμετωπίζετε πρόβλημα όταν γίνεται ο 

έλεγχος CE από τον τρόπο που λέμε, τηρείται ο φάκελλος. Παρεμβαίνουνε 

λοιπόν στο σχέδιο αυτό στο ποιός φορέας κρατάει τον φάκελο; Γιατί το κάνουμε 

όλο αυτό το πράγμα, γιατί το παλεύουμε; Εμείς ως Επιμελητήριο έχουμε ένα 

προνόμιο. Εχουμε υπό την σκέπη μας όλα σχεδόν τα τεχνικά επαγγέλματα. Αυτά 

ιδιαίτερα που ασχολούνται με την οικοδομή, με τη διευρυμένη έννοια του 

χώρου, έτσι; Ολα σχεδόν τα τεχνικά επαγγέλματα. Αρα, έχουμε εδώ και όλα τα 

σωματεία που εκπροσωπούν αυτά τα επαγγέλματα. Αρα, έχουμε τη δυνατότητα 

αυτό τον κόσμο να τον κατευθύνουμε προς τη διαδικασία της πιστοποίησης. 

Από μόνοι μας όμως και με την υποδομή που έχουμε σήμερα ως Επιμελητήριο 

δεν μπορούμε να το κάνουμε για όλα τα επαγγέλματα και γι' αυτό είπαμε ότι 

μπορούμε να το κάνουμε διευρύνοντας τη συνεργασία με έναν διεθνή φορέα 

πιστοποίησης και μέσα από αυτή τη λογική να μπορέσουμε να παρέχουμε στα 

μέλη μας υπηρεσίες ποιότητας και βεβαίως να έχει και το Επιμελητήριο και 

μέλλον ως προς τα οικονομικά αλλά και μέλλον ως προς την αξία.  

 Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο συζητήσαμε, έχετε στα χέρια σας το 

σχέδιο για το πως θα γίνει δεν είναι θέσφατο αυτό που έχετε. Αν έχετε κάποιες 

παρατηρήσεις μπορείτε να τις υποβάλλετε και βεβαίως να εξουσιοδοτηθεί η 

Διοικητική Επιτροπή να εξειδικεύσει έναν τρόπο με τον οποίο θα κάνει την 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς πιστοποίησης, διεθνείς φορείς 

πιστοποίησης, οι οποίοι θα έρθουν σε συνεργασία μαζί μας για να μπορέσουμε 

να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το πλαίσιο. 
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 κ. Κυριακίδη, άν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Συγγνώμη, αυτά που 

λέμε τώρα τα συζητήσαμε στην επιτροπή διαπίστευσης και οι οποίοι το 

δέχθηκαν όλοι και γι' αυτό έρχεται και στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Ηταν σαφές ότι το Επιμελητήριο σήμερα με τις αποφάσεις αυτές 

αποφάσεις που πήρε, ένα για την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων που 

αναδεικνύει βέβαια την ποιότητα, εισάγει την ποιότητα μέσα στο επάγγελμα 

γιατί αυτό σημαίνει πιστοποιώ ένα επάγγελμα, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα τα 

επαγγέλματα είναι αδειοδοτημένα σήμερα από την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, οι 

Διευθύνσεις των Περιφερειών έχουν το μονοπώλιο. Δηλαδή ένα μέλος, ένας 

επαγγελματίας υδραυλικός, ηλεκτρολόγος που είναι εδώ το σπίτι του το 

Επιμελητήριο, που εδώ έρχεται και συνεργάζεται, εδώ γράφεται, εδώ ασκεί όλη 

του την επαγγελματική δραστηριότητα και από εδώ θα βρει στήριγμα, πρέπει 

παρ' όλα αυτά να πάει σε ένα άλλο μαγαζί να ζητήσει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. Γι' αυτό όπως είπες, όντως έχει γραφτεί αιτιολογική έκθεση, 

πλήρης νομοθετική ρύθμιση, αιτιολογική έκθεση μαζί με την τροπολογία και με 

λίγα λόγια το μοναδικό Επιμελητήριο σήμερα στη χώρα από τα 59, το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό καταθέτει και ζητάει 

επίσημα με πλήρη νομοθετική ρύθμιση την μεταφορά της αρμοδιότητας και στα 

Επιμελητήρια, σε όλα τα Επιμελητήρια, δεν το ζητάμε μόνο για το δικό μας εδώ, 

παράλληλα με τις Περιφέρειες. Παράλληλα με την Περιφέρεια. Ο επαγγελματίας 

έχει σ' αυτό να διαλέξει αν θα έρθει εδώ ή αν θα πάει στην Περιφέρεια. 

 Βέβαια, θα μου πείτε είναι μια σειρά από λεπτομέρειες, δεν θα μείνω εδώ, 

ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής των αιτήσεων, για να ξέρουμε ποιος πάει 

εκεί, ποιος έρχεται εδώ, ποιος απορρίπτεται κι όλα αυτά. Ολα αυτά είναι 

λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παράλληλα με την Περιφέρεια ζητάμε και το 

Επιμελητήριο εδώ, το πρώτο Επιμελητήριο στην Ελλάδα να δοθεί η δυνατότητα 
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στον επαγγελματία ηλεκτρολόγο, ψυκτικό κι όλα αυτά τα επαγγέλματα να  έρθει 

εδώ πέρα να ζητήσει και να πάρει όπως προβλέπεται την άδεια ... 

 Ενα τελευταίο και σύντομο για να μην κουράζω τους φίλους και 

συνεργάτες. Οπου να 'ναι θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη 

Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων, Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που θα 

δίνει και θα προβλέπει για τα Επιμελητήρια τη δυνατότητα με μια οργανωμένη 

υπηρεσία και με συνδρομή σε εξωτερικούς ανεξάρτητους συνεργάτες... να 

αδειοδοτούν τις βιοτεχνίες και τα μέλη όλα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. 

Αυτό θα έρθει, όπου να 'ναι θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Είναι κάτι 

αντίστοιχο με αυτό που πήρε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, που 

βιαστήκανε και πήρανε πρώτοι το Προεδρικό Διάταγμα, ενώ έπρεπε να το 

έχουμε παρει εμείς πρώτοι. Τέλος πάντων, θα γίνει. Αρχίζει ένας αγώνας, κ. 

Πρόεδρε, από όλους εσάς εδώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνέργια και τη 

συνεργασία των άλλων δύο Επιμελητηρίων του Πειραιά, γιατί δεν απαγορεύεται, 

να φτιάξουμε μια Διεύθυνση, να πάρουμε κάποιους συνεργάτες που λείπουν, 

μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, ένα δύο ανθρώπους, να μπορέσουμε να βγούμε 

δυνατά, έτσι; Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά έχει όλη τη Δυτική Αττική 

και τη βιομηχανία αυτή που υπάρχει σήμερα στην Αττική. Και αυτή πάλι η 

δυνατότητα είναι εναλλακτική. Ο βιοτέχνης, το μέλος μας αν θέλει πάει στην 

Περιφέρεια, αν θέλει θα έρχεται εδώ. Να δούμε τότε ποιος είναι ο καλός και 

ποιος θα επιβιώσει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι βιοτέχνες θα έρθουν εδώ πέρα στο 

σπίτι τους να αδειοδοτηθούν με αντικειμενικές διαδικασίες βέβαια, γιατί οι όροι 

της αδειοδότησης είναι όντως αυστηροί. Δεν είναι επειδή είναι μέλος μας ή 

φίλος μας πάρε την άδεια επαγγέλματος ή τις μεταβολές που υπάρχουν με την 

αύξηση ιπποδύναμης, με τις ανανεώσεις κι όλα αυτά. Αποκτά δηλαδή μια 

διαφορετική σχέση με το Επιμελητήριο, με το χώρο του και κατ' επέκταση το 

Επιμελητήριο μπαίνει σε μια πιο δυναμική. 
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 Μια τελευταία κουβέντα για να ξέρετε, γιατί εσείς είσαστε, πλέον έχετε 

την ευθύνη ακέραιη εσείς. Πήγα στο αναπτυξιακό συνέδριο την προηγούμενη 

βδομάδα του Γιάννη του Σγουρού για την επόμενη προγραμματική περίοδο που 

θα αφορά τη χώρα μας 2014-2020. Εμεινα εμβρόντητος από αυτό που είπε η 

προϊσταμένη η ... η Γαλλίδα, εμβρόντητος για το ρόλο των Επιμελητηρίων στην 

επόμενη προγραμματική περίοδο. Κανένας δεν μίλησε απ' όλους τους 

γραφειοκράτες που πήραν το λόγο και αναφέρθηκαν, Υπουργούς, 

Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και ήρθε η Γαλλίδα και 

αναφέρθηκε σαν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το ρόλο των Επιμελητηρίων για 

την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μάλιστα μίλησε για συγκεκριμένη βάση 

δεδομένων, μίλησε για υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, έχω ζητήσει 

την ομιλία της, την απομαγνητοφώνηση της ομιλίας της για να την φέρω και να 

κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς. Είναι τα δικά μας είναι αντιγραφή των 

chambre de commerce των γαλλικών. Η νομοθεσία είναι λες κάποιος πήγε και 

αντέγραψε. Αλλά εκείνοι πήγαν δυνατά κι εμείς μείναμε πίσω και πρέπει να 

τρέξουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να πω λίγο για την ιστορία, Πρόεδρε συγγνώμη. Απλά πρέπει να 

γνωρίζετε, επειδή στα Επιμελητήρια καλό είναι να γνωρίζουμε αυτούς που 

συνεισφέρουν, βάζουν ένα λιθαράκι για να γίνει μια δουλειά. Η αδειοδότηση των 

επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, οφείλεται στον Μιχάλη τον Κυριακίδη. Και σας 

το λέω αυτό με πλήρη γνώση γιατί ο Μιχάλης μου το μετέφερε εμένα ως 

πρόεδρο της ομοσπονδίας, δεν είχε καν ασχοληθεί η Κεντρική Ενωση 

Επιμελητηρίων και μετά την παρέμβαση αυτή το πέρασε στο νόμο γιατί ήταν 

στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία ετοίμαζε το νόμο αυτό και το 

πέρασε στη νομοθεσία το Υπουργείο Βιομηχανίας.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

46 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Κυριακίδη. Εμείς, κ. Κυριακίδη, 

να σας ενημερώσουμε και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζετε. Εμείς είχαμε ήδη 

όταν ξεκίνησε η διαδικασία της αδειοδότησης εμείς κάναμε μια συνεργασία με 

την Περιφέρεια Πειραιά και μπήκαμε σε μία τέτοια λογική να ετοιμάζουμε τον 

φάκελο του μέλους μας που θέλει να αδειοδοτηθεί αλλά να αδειοδοτείται πλέον 

από την Περιφέρεια γιατί ακόμα δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο να 

αδειοδοτούμε εμείς. Κι αυτό το κάναμε πιο πολύ για να προετοιμαστούμε, 

δηλαδή και οι υπηρεσίες μας να μπουν σ' αυτή τη λογική των αδειοδοτήσεων 

και για να αποκτήσουμε μια τεχνογνωσία. Δηλαδή μέχρι να έρθει το νομοθετικό 

πλαίσιο εμείς να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Πραγματικά είμαστε το μόνο 

Επιμελητήριο που το έκανε αυτό σε όλη την Ελλάδα. 

 Ταυτόχρονα, για το 1420 έχουμε κάνει κι εμείς κάποιες προτάσεις μαζί με 

τον κ. Χαλόφτη. Τον είχαμε βάλει σε δύο επιτροπές του Υπουργείου Γεωργίας 

για να ενταχθεί η περιφέρεια Αττικής, γιατί στο δικό μας κομμάτι είναι και οι 

μεταποιητικές επιχειρήσεις οι αγροτικές και προσπαθούμε τώρα, το γνωρίζετε 

πολύ καλά εσείς λόγω του ότι έχει πέσει το κατά κεφαλή εισόδημα, μήπως μπει 

η περιοχή μας στα leader όπως ήταν η υπόλοιπη Ελλάδα μήπως μπουν περιοχές 

τα νησιά, η Δυτική Αττική, η Ανατολική Αττική, το Λαύριο μήπως μπορούν να 

μπουν σε επιδοτήσεις πλέον σε δραστηριότητα μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων, γιατί λίγοι πολύ ξέρουν ότι η Αττική το 70% των λαχανικών που 

τρώει η Αθήνα προέρχεται από την Αττική. Λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Λίγοι 

γνωρίζουν ότι μόνον η περιοχή της Δυτικής Αττικής βγάζει 60 τόνους γάλα 

ημερησίως πρόβειο. Λίγοι το γνωρίζουν. Δηλαδή νομίζουμε ότι η Αττική, επειδή 

υπάρχει το κράτος εδώ, είναι η Αθήνα, νομίζουν ότι η Αττική δεν παράγει 

τίποτα. Το 70% των λαχανικών που τρώει η Αθήνα είναι από την Αθήνα. Το 

γάλα το πρόβειο, η φέτα κι όλα αυτά είναι από την Αττική. Δηλαδή υπάρχει 

μεγάλη αγροτική δραστηριότητα και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στην 

Αττική, τα οποία εμάς οι μεταποιητικές μονάδες, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, 
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συσκευαστήρια, όλα αυτά είναι μέλη δική μας εδώ. Είναι πάνω από 500 

επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση των αγροτικών 

προϊόντων από τα Κύθηρα, την Αίγινα, τα Μέγαρα, τα Βίλια, τις Ερυθρές, από 

Λαύριο, ο Πόρος, απέναντι η Τροιζήνα που είναι σε μας. 

 Λοιπόν, θα ήθελα λιγάκι για τα πρακτικά, παράδειγμα τώρα ήρθε ο κ. 

Τριποδάκης που είναι μέλος μας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παράγει 

60 τόνους ξίδι ημερησίως και το κάνει εξαγωγή. Δεν μιλάμε για το κρασί κι όλα 

αυτά, για την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων λέμε. Μεγάλες μονάδες. 

 Θα ήθελα λιγάκι να διαβάσω λιγάκι για τα πρακτικά ή να το περάσουμε 

στα πρακτικά όπως είναι ολόκληρο αυτό; Εχει μοιραστεί; Ωραία, για να μην σας 

κουράσω να το περάσουμε στα πρακτικά, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιο 

διαγωνισμό το οποίο να βρούμε ένα φορέα πιστοποίησης, μια  προκήρυξη 

ενδιαφέροντος για να βρούμε ένα φορέα πιστοποίησης που να είναι σε όλες τις 

χώρες του κόσμου. Ενας δυνατός φορέας πιστοποίησης, ο οποίος να 

πιστοποιούνται τα προϊόντα μας παγκόσμια, οπουδήποτε πουλάμε ελληνικό 

προϊόν, δικό μας προϊόν που θα φεύγει από το Επιμελητήριο μέλος μας και 

ταυτόχρονα να ανοίξουμε αυτή τη συνεργασία και με άλλα Επιμελητήρια σε όλη 

την Ελλάδα. Μαζί με μας να ακολουθήσουν τα άλλα Επιμελητήρια όλης της 

χώρας, όσοι έχουν δυνατότητα, να βοηθήσουμε τον παραγωγικό ιστό. Αυτό 

οφείλουμε στην παραγωγή και στη χώρα. Πρέπει να είμαστε πρωτεργάτες, 

πρέπει αυτό το Επιμελητήριο να βγει μπροστά. Εμείς το έχουμε κάνει ως 

Διοίκηση, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό κι 

αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος στο τέλος της 

τετραετίας αυτής θα αφήσει ιστορία. Ολοι μας θα αφήσουμε ιστορία. Και πάλι 

σας ευχαριστώ.  

 Εξουσιοδοτείται η Διοικητική Επιτροπή για να κάνει όλη τη διαδικασία 

εκδήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος με βάση το κείμενο που σας έχουμε 
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δώσει, που σας έχουμε κοινοποιήσει. Το Διοικ. Συμβούλιο θα ενημερώνεται για 

τις εξελίξεις. 

 Εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Υποβολή πρότασης συμμετοχής σε διακρατικό πρόγραμμα διμερούς 

συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα τον διευθυντή να κάνει την εισήγηση. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μπήκαμε στην πιστοποίηση, στη 

διαδικασία μάλλον και κυκλοφόρησε στην αγορά ότι το Επιμελητήριο μπαίνει με 

γοργούς ρυθμούς στην πιστοποίηση των επαγγελμάτων, είναι αλήθεια ότι 

έρχονται συνέχεια διάφορες προτάσεις προς το Επιμελητήριο. Διάφορες 

προτάσεις από διάφορους φορείς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί 

τους.  

 Λοιπόν, μία από αυτές τις προτάσεις είναι αυτή την οποία θα σας πω 

τώρα. Μας έγινε, έγινε πρόταση από την DQS Ελλάς να συμμετάσχει το 

Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο σε διακρατική συνεργασία σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η διακρατική συνεργασία αυτή αφορά την Ελλάδα και 

τη Γερμανία. Θα είναι δύο φορείς πιστοποιημένοι, δύο φορείς από την Ελλάδα 

και δύο από τη Γερμανία. Εμείς στην αρχή είπαμε ότι θα πάμε ως Επιμελητήριο. 
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Ομως, σε έρευνα που κάναμε στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας 

τελικά δεν επιτρέπεται στο Επιμελητήριο από μόνο του να συμμετάσχει στη 

διαδικασία αυτή. Πρέπει να πάει να μπουν άλλοι φορείς, ή ερευνητικά κέντρα ή 

κάποιος σύμβουλος του Επιμελητηρίου. 

 Θα μπορούσαμε να το εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα εδώ, να μην 

ασχοληθούμε πλέον. Ομως, συζητήθηκε στη Διοικητική Επιτροπή και είπαμε να 

προτείνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τον συνεργάτη μας τον κ. Χαλόφτη, 

μπορώ να σας πω ότι δεν απαιτείται καν απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, 

ούτε του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ειναι θέμα να αποφασίσουν τα όργανα, 

αλλά οφείλουμε όμως να το θέσουμε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για να 

έχει πλήρη γνώση το τι γίνεται.  

 Συζητήθηκε να προτείνουμε σ' αυτό το σχήμα τη συμμετοχή του κ. 

Χαλόφτη και ενός κέντρου, είτε του Πανεπιστημίου Πειραιά είτε του Ευγενιδείου 

Ιδρύματος, ούτως ώστε σε συνεργασία με τους Γερμανούς να τους αναθέσουμε 

εμείς για λογαριασμό μας να δουλέψουν για να γίνει έρευνα για τις συνθήκες της 

κρίσης σε όλα τα μέλη μας, για τις επιπτώσεις της κρίσης. Τη δουλειά αυτή εμείς 

πρέπει να την κάνουμε έτσι κι αλλιώς για λογαριασμό μας επειδή όμως δεν μας 

παρέχεται η δυνατότητα  να προτρέψουνε τον κ. Χαλόφτη να αναλάβει αυτή τη 

διαδικασία ούτως ώστε ό,τι κάνει να το κάνει για το Επιμελητήριο, για την 

περιουσία του Επιμελητηρίου. Εννοώ την περιουσία, την πνευματική περιουσία 

του Επιμελητηρίου να μείνει εδώ σε μας και την οποία εμείς θα αξιοποιήσουμε. 

Θα αναλάβουνε πρωτοβουλίου για συνεργασία, να βρούμε το Πανεπιστήμιο 

Πειραιά ή το ΤΕΙ Πειραιά, ένα από αυτά τα ιδρύματα για να μπορέσουμε να 

πετύχουμε το σκοπό μας του Δ.Σ. 

 Δεν αποφασίζουμε σήμερα τίποτα, απλώς το θέτουμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για να έχει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο τι θα γίνει. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων εργοδοτών, εργαζομένων και 

αυτοαπασχολούμενων σε κλάδους που επηρεάζονται από την κρίση 

στην οικοδομική δραστηριότητα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοούμε τώρα εκεί. Είναι το επόμενο θέμα, συγγνώμη, το 5ο 

θέμα. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση, υπάρχει μια πρόταση να υποβάλλουμε 

προς το Υπουργείο Εργασίας να βγάλουμε ένα πρόγραμμα ως Επιμελητήριο να 

ενισχύσουμε τους αυτοαπασχολούμενους εργοδότες και εργαζόμενους στις 

επιχειρήσεις που αφορούν τον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας. Ολοι 

ξέρετε ότι ο κλάδος της οικοδομικής δραστηριότητας, ξυλουργοί, 

σιδηροκατασκευαστές, αλουμινοκατασκευαστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, όλοι 

αυτοί περνάνε τώρα μια τεράστια κρίση και να πω και κάτι εμπειρικό. Λόγω της 

δουλειάς μου που έχω ΚΤΕΟ βλέπω αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι επαγγελματίες 

κάνουν διακοπή, είναι σωρηδόν και τους περνάω τα αυτοκίνητα ΚΤΕΟ γιατί τα 

κάνουν μετατροπή από επαγγελματικά σε αγροτικά για να κρατήσουν τα 

φορτηγάκια τους. Δηλαδή κάνουν διακοπή επαγγέλματος και μεταφέρουν τα 

αυτοκίνητα τα κάνουν αγροτικά για να τα κρατήσουν και οι πιο πολλοί απ' 
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αυτούς δουλεύουν και στη ζούλα και κάνουν ζημιά και στους πραγματικά 

αδειοδοτούμενους πλέον και νόμιμους επιχειρηματίες. 

 Αυτή τη στιγμή κοιτάμε λοιπόν να υποβάλλουμε στο Υπουργείο Εργασίας 

να βγει ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά την κατάρτιση των επιχειρηματιών 

και των εργαζομένων, να πάρουνε κάποια έσοδα, να εκπαιδεύσουν το 

προσωπικό τους, οι ίδιοι να αλλάξουν κάποιο αντικείμενο, να γίνουν κάποιες 

δραστηριότητες, κάποια σεμινάρια. Κάτι τουλάχιστον να κάνουμε γι' αυτούς 

τους κλάδους. Είναι κλάδοι που πλήττονται και απ' ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και 

μέλλον, δηλαδή απ' ό,τι δείχνει ο κλάδος της οικοδομής για μια δεκαετία δεν 

πρόκειται να ανοίξει. Αρα, λοιπόν, μήπως πρέπει να τους στρέψουμε, να 

καθήσουμε να ασχοληθούμε να τους στρέψουμε σε άλλες, δηλαδή ο 

ηλεκτρολόγος να ασχοληθεί παραδείγματος χάριν με τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με τα φωτοβολταϊκά, να μπει σε μια άλλη λογική. Ο υδραυλικός να 

ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ισως ανοίξουν οι διαδικασίες που λέει εξόρυξη φυσικού 

αερίου ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, να εξειδικευτούν κάπου εκεί. Να 

φτιαχτούν οι εταιρείες τους και να εμπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες, σε 

αγωγούς, σε κάτι άλλο. Ισως όμως πρέπει αυτό το βήμα να το κάνουμε. Είναι 

όπως βγήκε αυτό το πρόγραμμα για τη ναυπηγοεπισκευή και ένα άλλο που 

έβγαλε το Υπουργείο Ναυτιλίας για τους επαπειλούμενους ανέργους ναυτικούς 

και όλα αυτά, να βγάλουμε κάτι αντίστοιχο εμείς για τον κλάδο της οικοδομής. 

 Πιο εξειδικευμένα θα σας μιλήσει και ο Διευθυντής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό ακριβώς που είπες, δεν έχω κάτι να προσθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θέλουμε την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλουμε αυτή την πρόταση.  

 Αρα, εγκρίνεται; Εγκρίνεται. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Σ' αυτά που είπαμε, απλά είναι προσπάθειες, έτσι; Δεν έχουμε τίποτα 

τετελεσμένο. Είναι η προσπάθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνουμε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουμε 

την προσπάθεια. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μακάρι να βγουν. Αν βγουν έχει καλώς. 

 ----------------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν αφήσαμε για το τέλος, 

είχαμε την ατυχία να χάσουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο, τον Πρόεδρο του 

Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά τον Γιώργο τον Κασιμάτη, έναν 

άνθρωπο ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον επιμελητηριακό θεσμό. Ηταν 

Πειραιώτης, εμάς είναι ακόμα χειρότερη η θλίψη γιατί ήταν άνθρωπος που 

είχαμε συνεργαστεί μαζί. Πολλά χρόνια στον επιμελητηριακό θεσμό, Πρόεδρος 

της Κεντρικής Ενωσης, ήταν Αντιπρόεδρος στο Ευρωεπιμελητήριο. Πιστεύω ότι 

καταθέσαμε και στεφάνι, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, βγάλαμε 

δελτία τύπου, βγάλαμε τα πάντα, αλλά εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο τώρα 

πρέπει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να 

κάνουμε γι' αυτό τον άνθρωπο. Ισως κάποια στιγμή να κάνουμε και κάτι άλλο 

για να τιμήσουμε τη μνήμη του. 

 

 Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην Γ. Κασιμάτη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία του η μνήμη. 

 Ο κ. Παπαθανασίου. 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ηθελα να θέσω ένα θέμα, δεν ξέρω αν το είπατε και πριν 

γιατί άργησα να έρθω, σχετικά με μία διάταξη που πήγε να περάσει η 

κυβέρνηση για το θέμα των συντάξεων με μείωση 30% για τις συντάξεις του 

ΟΑΕΕ, 35% με διόρθωσε εδώ ο φίλος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γράφτηκε 
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σήμερα στο Ιντερνετ κάπου διάβασα στο Capital ότι πάει να συζητηθεί πάλι 

αυτή η διάταξη. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ασχοληθούμε λίγο γιατι το θέμα είναι 

σοβαρό. Οταν πληρώνει κάποιος 450 ευρώ και παίρνει 1.000 σύνταξη και τώρα 

θα παίρνει 600, δεν έχει λόγο ύπαρξης να τα πληρώνει. Νομίζω ότι το θέμα είναι 

πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε έτσι και κάτι πρέπει να κάνουμε σ' αυτό. 

Εντάξει, δεν λέμε ότι εμείς μπορούμε να κανονίσουμε την πολιτική αυτή αλλά 

πρέπει να απαντήσουμε κάπως. Δεν ξέρω, δεν έχω να προτείνω κάτι τι πρέπει 

να κάνουμε, εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Εάν περάσει 

αυτή η διάταξη που μαγειρεύεται δεν θα υπαρχει λόγος να πληρώνουμε τα 

λεφτά αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πήρανε πίσω τελευταία στιγμή αλλά το ξανασυζητάνε πάλι. Το 

θέμα είναι ότι, πιστεύω τέθηκε θέμα και στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, 

πιστεύω ότι όλοι δραστηριοποιηθήκαμε, όλοι στείλαμε έγγραφο προς το 

Υπουργείο, διαμαρτυρηθήκαμε κάναμε δελτία τύπου και τώρα θα συνεχίσουμε 

την πίεση. Πιστεύω και η Κεντρική Ενωση το έχει αναλάβει το θέμα, το πιέζει, 

μακάρι να μην έχουμε τέτοια δυσάρεστα.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ...συγγνώμη, παράλειψή μου, να ευχαριστήσω κι εγώ τον κ. 

Κυριακίδη για τις προσπάθειές του γιατί ξέρω ότι προσπαθεί πολύ και τον κ. 

Γιάγκα γιατί εμείς μόνον μαθαίνουμε από αυτούς τους κυρίους  σαν νέοι που 

είμαστε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Αισθάνομαι την ανάγκη να 

σας ενημερώσω σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε στην Αρτα, όπως 

σας είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Είναι αλήθεια ότι η παρουσία του Μιχάλη 

του Γιάγκα μας έχει δώσει μια άλλη ανάπτυξη στο Επιμελητήριο. Αναδεικνύει τα 

προβλήματά μας όποτε πρέπει και όπου μπορεί και πάντα δίνουμε τις καλύτερες 

λύσεις. Πιστεύω ότι πραγματικά από 'δω και πέρα το Επιμελητήριό μας θα έχει 
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μια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ολοι θα βοηθήσουμε σ' αυτό το θέμα και πιστεύω θα 

πάμε καλύτερα. Ολοι στην Αρτα και ο Πρόεδρος και ο Γιάγκας και η παρουσία η 

δική μου, όλοι είχαμε κάτι να πούμε. Θα διαβάσετε τις παρεμβάσεις στα 

πρακτικά της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων. 

 Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω και κάτι πριν από τα δημοτικά τέλη. Να ευχαριστήσω τον 

κ. Παπαμανώλη, γιατί το ξέχασα να το πω, ο κ. Παπαμανώλης εκπροσώπησε το 

Επιμελητήριο στο ΙΕΚ Ξυνή. Ηταν άψογος, ήταν πολύ ωραία η εισήγησή του, 

μας εκπροσώπησε επάξια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να 

εκπροσωπήσω. Απλώς, κάντε κάτι για τα δημοτικά τέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να συναντήσουμε πάλι όλους τους Δημάρχους.  

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Δηλαδή, ωραία όλα αυτά που είπαμε πριν αλλά αν δεν 

υπάρχουν επιχειρήσεις πώς θα γίνουν αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. 

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ. Ηταν δύσκολη μέρα σήμερα που ήρθατε τελικά αλλά ευχαριστούμε πάρα 

πολύ που είσαστε εδώ. 

 Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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